
Narodowe Czytanie to akcja or-
ganizowana przez Prezydenta RP
od 2012 roku. Została ona zaini-
cjowana wspólną lekturą "Pana
Tadeusza" Adama Mickiewicza.
W 2013 roku w całej Polsce od-
było się czytanie dzieł Aleksan-
dra Fredry, a podczas następnych
edycji przeczytano kolejno: "Try-
logię" Henryka Sienkiewicza
oraz "Lalkę" Bolesława Prusa.
W 2016 roku Andrzej Duda
i Agata Kornhauser-Duda rozpo-
częli Narodowe Czytanie "Quo
vadis" Henryka Sienkiewicza
w warszawskim Ogrodzie Sa-
skim.

Uczniowie z trzeciej klasy

gimnazjum z pomocą pani Kata-
rzyny Wilczyńskiej i pani Joanny
Pacygi przygotowywali się przez
dwa tygodnie do przedstawienia
„Wesela”. O przeczytanie frag-
mentów zostali poproszeni także:
Wójt Gminy Zawoja pan Marcin
Pająk i Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Zawoi Centrum
pan Krystian Kaznowski.
Prezentację, dotyczącą sylwetki
dramaturga, genezy dzieła, po-
staci w nim występujących oraz
symboliki motywów i przesłania
ideowego dramatu. odczytali
Aleksandra Iciek i Paweł Szafra-
niec.

***
Pon się boją we wsi ruchu.
Pon nos obśmiwajom w duchu.
A jak my, to my się rwiemy
Ino do jakiej bijacki.
Z takich, jak my, był Głowacki.
A, jak myślę, ze panowie
Duza by już mogli mieć,
Ino oni nie chcom chcieć!
[Czepiec, akt I, scena 1 ]

***
Wyście sobie, a my sobie.
Każden sobie rzepkę skrobie.
[Radczyni, akt I, scena 4]

***
Sami swoi, polska szopa.
I ja z chłopa, i wy z chłopa.
[Ksiądz, akt I, scena 8]

Pismo Dzieci i Młodzieży SP
w Zawoi Centrum

Nr 1/09/2017 Wrzesień

JJ EE DD YY NN KK AA

Dnia 15 września 2017 w Szkole Podstawowej nr 1 (z oddziałami gimnazjalnymi) w Zawoi
odbyło się Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W czytaniu wzięli
udział uczniowie z klas trzecich „a” i „b” gimnazjum. Narodowe Czytanie to coroczna ak
cja promująca znajomość literatury polskiej, której fragmenty dzieł odczytywane są pu
blicznie.

W numerze:

* NARODOWE CZYTANIE 1
* NOC NAUKOWCÓW 13
* PSYCHOLOGIA 17
* MODA I URODA 20
* KUCHENNY ZAKĄTEK 21
* RECENZJE 22
* KRÓLESTWO FIZYKI 25
* SZKOLNAGALERIA 28
* KĄCIK LITERACKI 30
* ROZMAITOŚCI 32

NARODOWE CZYTANIE "WESELA"



2 JEDYNKA 1/09/2017Z ŻYCIA SZKOŁY

NARODOWE CZYTANIE "WESELA"

Wystąpili:
Rycerz – Pan Wójt,
Poeta (Scena IX) – Pan Dyrektor,
Czepiec – Jakub Smyrak,
Dziennikarz – Klaudiusz
Chowaniak,
Radczyni – Aneta Kudzia,
Haneczka – Anna Pacyga,
Zosia – Julia Pietrusa,
Pan Młody – Antoni Bogdan,
Panna Młoda – Marta Pająk,
Żyd – Rafał Dolech,
Rachel – Magdalena Piergies,
Poeta – Kacper Smyrak,
Gospodarz – Norbert Groń,
Gospodyni – Alicja Pająk,
Ojciec – Paweł Szafraniec,
Isia – Karolina Szarlej ,
Chochoł – Kamil Mikołajczyk,
Widmo – Szymon Pacyga,
Marysia – Beata Radwan,
Hetman – Karol Spyrka,
Dziad – Maksymilian Dobek,
Upiór – Miłosz Stoczek,
Jasiek – Mateusz Sałaciak.

Dziękujemy wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do promocji tego
przedsięwzięcia.

Jakub Smyrak, kl. IIIa

No, to tak, jak w kieszeni; 
Pan dzisiaj w kolorach się mieni;

Pan to przecie jutro zruci  ?
[Żyd, akt I, scena 17]
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NARODOWE CZYTANIE "WESELA"

Oni się tam gniotą, tłoczą
I ni stąd, ni zowąd naraz
Trzask, prask, biją się po pysku;
To nie dla was.
[Radczyni, akt I, scena 3]

Polska to jest wielka rzecz:
Podłość odrzucić precz,
Wypisać świętą sprawę
Na tarczy, jako ideę, godło,
I orle skrzydła przyprawić,

Husarskie skrzydlate szelki
Założyć,
A już wstanie któryś wielki,
Już wstanie jakiś polski święty.
[Poeta, akt II, scena 10]
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NARODOWE CZYTANIE "WESELA"

Aha, prawda, żywy Bóg,
Przecie miałem trąbić w róg;
Kaz ta, zaś ta, cyli zginoł,
Cyli mi się ka odwinoł –
Kajsim zabył złoty róg,
Ostał mi się ino sznur.
[Jaśko, akt III, scena 34]

Miałeś, chamie, złoty róg,
Miałeś, chamie, czapkę z piór:
Czapkę wicher niesie,
Róg huka po lesie,
Ostał ci się ino sznur,
Ostał ci się ino sznur.
[Chochoł, akt III, scena 37]

To ich Lęk i Strach tak wzion,
Posłyszeli Ducha głos:
Rozpian się nad nimi Los.
[Chochoł, akt III, scena 37]
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CIEKAWOSTKI NA TEMAT "WESELA"

Stanisław Wyspiański miał
bowiem niebywały talent do uj-
mowania rzeczywistości w słowa
odpowiednie, wpadające w ucho
i zapadające w pamięć. Nie wa-
hał się przy tym korzystać ze
słownictwa uchodzącego za nie-
stosowne i gorszące.

Kiedy kilka lat temu, jedną
z rocznic patriotycznych władze
zdecydowały się uczcić olbrzy-
mim orłem z czekolady, Polacy
przypomnieli sobie, że właśnie
w "Weselu" znajduje się frag-
ment odpowiednio komentujący
wiekopomne wydarzenie:
"Ptok ptokowi nie jednaki
człek człekowi nie dorówna.
dusa dusy zajrzy w oczy,
nie polezie orzeł w gówna".

Współczesne zastosowanie
znajduje także wiersz pierwotnie
odnoszący się do konia przy po-
wozie Wernyhory, a obecnie do
pojazdu w nie najlepszym stanie
technicznym:
"Ogniem piernół, ogniem łysnął,
jak się naroz bez płot cisnął,
mnie i Kubie pysk osmalił."

Dosadny rym użyty przez
Czepca w rozmowie z Gospoda-
rzem, może być przydatny oso-
bom, które narażone są na
przebywanie w towarzystwie nie-
docenionego męża stanu.
"Pon se ino serce ziębi
tym myśleniem, sumowaniem:
boby sie pon usroł na niem."

Pamiętajcie, że cytując
Stanisława Wyspiańskiego, ucho-
dzicie za erudytów. Gdybyście
zaś tę samą myśl wyrazili wła-

snymi słowami, z pewnością
uznano by je za niegrzeczne.

Młodopolski poeta Lucjan
Rydel był pierwowzorem postaci
Pana Młodego w dramacie "We-
sele". To jego ożenek zainspiro-
wał Wyspiańskiego do napisania
sztuki. Plotka (zapisana przez Ta-
deusza Boya Żeleńskiego) głosi,
że Rydel popełnił gafę starając
się o rękę swej późniejszej żony,
Jadwigi Mikołajczykówny.
Chcąc przypodobać się chłop-
skiej rodzinie dziewczyny, cho-
dził w konkury boso
i z zawiniętymi spodniami. Go-
spodarze byli oburzeni, bo pod
koniec XIX w. chłopi nie zakła-
dali butów wtedy, gdy ich nie
mieli, a gdy szli z wizytą, to je
pożyczali. Wyspiański złośliwie
nawiązał do tych wydarzeń
w "Weselu". Gdy Panna Młoda
żali się, że ją bolą nogi, Pan Mło-
dy doradza jej , by zdjęła buty.
Oburzona dziewczyna wypowia-
da jedną z najbardziej znanych
sentencji dramatu: "Trza być
w butach na weselu".

Jeśli sądzicie, że pojawia-
jące się w "Weselu" zjawy są je-
dynie objawem nadzwyczajnej
imaginacji literackiej dramatopi-
sarza, jesteście w błędzie. Adam
Grzymała-Siedlecki, znajomy ar-
tysty, twierdził, że autor "Wese-
la" odznaczał się "naturą
halucynacyjną".

W jednym z listów do Lu-
cjana Rydla, pierwowzoru Pana
Młodego, dzielił się wrażeniami
ze zwiedzania muzeum. Wy-
spiański zwierzał się przyjacielo-

wi, że jeśli któreś z wielkich
dzieł porusza go w wyjątkowy
sposób, to w pewnej chwili od-
nosi wrażenie, że namalowane
postaci schodzą z obrazu i mówią
do niego, jakby były prawdziwy-
mi ludźmi.

Do historii przeszła też
pewna anegdota dotycząca arty-
sty. Otóż pewnego dnia zwrócił
się do niego z prośbą o opinię
dotyczącą swojego dramatu An-
toni Wysocki, piszący pod pseu-
donimem "Godziemba".
Wyspiański w skupieniu wysłu-
chał utworu czytanego mu przez
autora, po czym przez dłuższą
chwilę milczał. Kiedy Wysocki
nalegał na jakieś uwagi, Wy-
spiański zapytał go spokojnie:
- No dobrze, ale po co właściwie
to wszystko napisałeś, po co
umieściłeś tam rusałki, nimfy
i inne tego typu istoty?
"Godziemba" tłumaczył, że
chciał uczynić akcję bardziej po-
etyczną.
- Czy wierzysz w swoje rusałki
i nimfy? - dopytywał Wyspiański.
- Naturalnie, że nie wierzę - miał
odpowiedzieć Godziemba.
- Jeżeli w nie nie wierzysz, to po
co o nich piszesz?
- A ty wierzysz w swoje nimfy? -
kontratakował zirytowany "Go-
dziemba"
- Naturalnie, że wierzę - powie-
dział spokojnie Wyspiański.

A czy wy wierzycie, że
roztańczoną weselną chatę
w podkrakowskiej wsi nawiedził
ożywiony chochoł?

"Wesele" Stanisława Wyspiańskiego od przeszło stu lat zaliczane jest do najpopularniej
szych polskich utworów i z biegiem lat nic nie traci na atrakcyjności. Przeciwnie. Z cza
sem coraz więcej stworzonych przez poetę fraz znajduje stałe miejsce w polszczyźnie.
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300LECIE KORONACJI MATKI BOŻEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ

Legenda z Izraela

Obraz Matki Boskiej Ja-
snogórskiej ma bogatą historię
i jest otoczony legendą, która
mówi, że dzieło namalował św.
Łukasz Ewangelista na desce sto-
łu służącego Najświętszej Rodzi-
nie. Zostało ono przewiezione
z Jerozolimy do Konstantynopo-
la, skąd dalej - na Ruś. Mocy ob-
razu miał doświadczyć
zarządzający Rusią książę opol-
ski Władysław - za jego przyczy-
ną odniósł zwycięstwo nad
wojskami litewskimi i tureckimi
oblegającymi Bełz. Według le-
gendy, gdy zamierzano przewieźć
obraz na Śląsk, konie nie chciały
ruszyć. Wówczas książę Włady-
sław złożył przysięgę, że wybu-
duje kościół i umieści w nim
obraz oraz ufunduje klasztor,
w którym osadzi zakonników

paulinów. Przysięgi dotrzymał. . .
Taka historia obrazu zawarta jest
w najstarszym rękopisie, którego
odpis przechowywany jest w ja-
snogórskim archiwum.

Przyjazd do Polski
Prawdziwe

pochodzenie i czas
powstania obrazu
wciąż pozostaje
przedmiotem dysku-
sj i specjalistów.
Prawdopodobnie
dzieło przywieziono
na Jasną Górę 31
sierpnia 1 384 roku -
podarował je pauli-
nom, których spro-
wadził do
Częstochowy dwa
lata wcześniej , książę
Władysław Opol-
czyk. Jednak, by ła-
twiej było łączyć

jubileuszowe obchody, przyjmuje
się, że i paulini, i Obraz Matki
Bożej , przybyli na Jasną Górę
w roku 1382. Do dziś niewyja-
śniona jest kwestia, czy klasztor
jasnogórski był rzeczywiście, jak
mówi legenda, ufundowany spe-
cjalnie dla cudownego obrazu.
Gdy obraz pojawił się na Jasnej
Górze, był już otoczony czcią
i kultem, a także tradycją wielu
cudów, które zdziałał. Klasztor
jasnogórski stał się przede
wszystkim maryjnym sanktu-
arium. Według Jana Długosza ten
wizerunek Matki Boskiej już
przed rokiem 1430 był czczony
nie tylko w Polsce, ale i w są-
siednich krajach.

Czarna Madonna  otaczana czcią przez wieki, w 300lecie koronacji królowej Polski warto
o niej przypomnieć.
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300LECIE KORONACJI MATKI BOŻEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ

Napad Husytów

W Wielkanoc roku 1430
miało miejsce pierwsze zniszcze-
nie obrazu, dokonane przez ban-
dę Husytów. Napad na Jasną
Górę, rabunkowy i obrazoburczy.
Złoczyńcy wówczas zamordowa-
li kilku paulinów, obrabowali
wizerunek Czarnej Madonny
z wotów dziękczynnych i przebili
twarz Madonny mieczem (skąd
rany na twarzy Maryi) oraz rozbi-
li obraz na trzy części. Paulini za-
wieźli zniszczony obraz do
Krakowa, gdzie został sklejony
i odnowiony. Średniowiecznym
konserwatorom nie udało się po-
kryć malowidła farbami tempero-
wymi, gdyż było ono wykonane
enkaustyką (techniką woskową).
Zdecydowali się na usunięcie
resztek dawnego malowidła i na
naprawionej oryginalnej desce
namalowali wierną kopię obrazu.
Stworzony przez nich Wizerunek
Matki Boskiej Jasnogórskiej jest
czczony do dziś.

Powrót do klasztoru
Tradycja mówi, że odno-

wiony obraz został przeniesiony
z Krakowa na Jasną Górę w uro-
czystej pieszej pielgrzymce.
Ozdobiono go pięcioma srebrny-
mi i pozłacanymi blachami, wy-
pełniającymi tło obrazu.
Przedstawiają one najważniejsze
sceny z życia Chrystusa. Po re-
stauracji malowidła jego kult za-
czął się nasilać i Częstochowa
stała się jednym z bardziej zna-
nych sanktuariów w Europie
Środkowej . Wówczas rozpoczęto

budowę dużego kościoła na Ja-
snej Górze.

Potop i koronacja
Jasna Góra stała się fortecą

i już po niedługim czasie przeży-
ła bardzo ciężkie chwile. Podczas
"potopu szwedzkiego" 160 żoł-
nierzy, 20 szlachciców ze służbą,
70 zakonników i wiele kobiet
broniło Jasnej Góry przed liczącą
ponad 3 tysiące żołnierzy armią
szwedzką pod dowództwem Bur-
charda Müllera. Obroną Często-
chowy kierował przeor Augustyn
Kordecki. Oblężenie trwało 40
dni w roku 1655. Wojska
szwedzkie poniosły dotkliwe
straty. Udana obrona Jasnej Góry
miała dla Polaków wielkie mo-
ralne znaczenie. 1 kwietnia 1656
roku król Jan Kazimierz złożył
uroczyste ślubowanie w katedrze
lwowskiej , poddał kraj pod wła-
dzę Matki Boskiej . Specjalny akt
prawny ogłosił wybór Marii Pan-

ny Królową i opiekunką Polski. 8
września 1717 roku na Jasnej
Górze miała miejsce ogromnie
ważna uroczystość - koronacja
obrazu Matki Boskiej Jasnogór-
skiej . Koronę ufundował król
Polski August II Sas. Do Często-
chowy przybyło około 200 tysię-
cy pielgrzymów, liczba w owych
czasach niespotykana. Obrzęd
koronacji był bardzo symbolicz-
ny - uznano go za ukoronowanie
Matki Boskiej na Królową Pol-
ski.

Piotr Pacyga, kl. VIa
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16 lat – tyle miała Ania,
gdy pojawił się nowotwór. Jedne-
go dnia była zwykłą nastolatką;
liceum, lekcje, dźwięk dzwonka,
randki z chłopakiem, spotkania
ze znajomymi. Drugiego dnia był
już stół operacyjny, badania, wy-
niki, lekarze, łzy w oczach jej
mamy i strach. Ten paraliżujący,
obezwładniający strach, który
wywołuje mdłości, odbiera siły.
I ból - drugie imię raka. Od tego
właśnie się zaczęło, od bólu gło-
wy. Podczas lekcji Ania wybiegła
z klasy do łazienki, bo ból był tak
silny, że wymiotowała, ledwo
stojąc na nogach.
Zaczęła widzieć podwójnie – no-
wotwór zamazywał jej świat, jak-
by pokazując jej , że to już
ostatnie chwile, że on tu rządzi,
że jeszcze chwila, a nie będzie
nic, tylko ciemność.
Zrobiła rezonans. I to był koniec
życia, które znała. Diagnoza –
nowotwór okolic szyszynki. Od-
dział onkologii zamiast liceal-
nych korytarzy, a na nim ona,
przerażona, bo miała 16 lat, przed
nią miało być całe życie, a była
śmierć. Ania bała się dwóch rze-

czy – że opuści szpital w czar-
nym worku albo na wózku
inwalidzkim, sparaliżowana, bo
jakikolwiek błąd przy operacjach
mózgu może zabić albo uczynić
z człowieka roślinę. Ania prze-
szła w sumie sześć. Wtedy biop-
sję, aplikację zbiornika
i wycięcie guza. Nie obyło się
bez komplikacji – od tej pory wi-
dzi podwójnie, jakby nowotwór
wciąż pokazywał jej , kto tu rzą-
dzi.
Ania chciała mieć wyjątkowe ży-
cie, dostała wyjątkową chorobę,
wyjątkowo rzadką – nowotwór,
z którym przyszło jej walczyć,
brodawczak szyszynki, zaatako-
wał tylko 40 osób na świecie!

W związku z tym, że cho-
roba jest tak rzadka operacje Ani
i leczenie nie są refundowane.
Rodzina Ani musi płacić za
wszystko ze swojej kieszeni. Nie-
stety, Ani nie stać na dalsze le-
czenie, jednak Ania chce
walczyć, dlatego poprosiła o po-
moc twórców strony internetowej
„siepomaga”, gdzie została zor-

ganizowana zbiórka pieniędzy na
jej rzecz. Zbiórkę tę zobaczyłam
niedawno i po przeczytaniu listu,
w którym Ania opisuje swoją
chorobę, postanowiłam działać.

Wraz ze „Szkolnymi Ba-
biogórcami” zorganizowaliśmy
zbiórkę pieniędzy na rzecz Ani
podczas szkolnej Nocy Filmo-
wej oraz zbiórkę puszek. W pla-
nach mamy jeszcze inne
działania, dlatego zapraszamy do
wsparcia tych inicjatyw oraz do-
łączenia do nas. Zebraliśmy już
około 3 000 zł. Ta kwota ciągle
wzrasta dzięki wsparciu darczyń-
ców, za co w imieniu Ani bardzo
dziękujemy.

Marta Pająk, kl. IIIa
przewodnicząca koła wolontaria-

tu „Szkolni Babiogórcy”

SZKOLNI BABIOGÓRCY DLA ANI

Szkolne koło wolontariatu „Szkolni Babiogórcy” postanowiło w tym roku pomóc byłej
uczennicy naszej szkoły Ani Jarosz, która od 4 lat boryka się z ciężką chorobą.
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28 września uczniowie klas
IV i V wzięli udział w spotkaniu
autorskim z pisarką Beatą Ostro-
wicką. Organizatorem wydarze-
nia była pani Lucyna Malczyk,
dyrektorka Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zawoi Centrum.

Podczas spotkania ucznio-
wie dowiedzieli się, skąd pisarka
czerpie inspiracje do swoich ksią-
żek oraz poznali drogę powsta-
wania książki: od pomysłu do
druku. Młodzi czytelnicy chętnie
wypytywali pisarkę o przebieg
procesu twórczego, prace edytor-
skie i wydawnicze dotyczące
książek. Był także czas na zaba-
wę, czyli rozwiązywanie zaga-
dek. Dużą atrakcją okazała się
możliwość zakupu książek pisar-
ki oraz uzyskanie autografu.

Wszyscy uczestnicy wyszli

ze spotkania zadowoleni, gdyż
zostali obdarzeni zakładkami
oraz autografem pisarki.

K.W.

SPOTKANIE AUTORSKIE

Im więcej się czyta, tym więcej można się dowiedzieć. Lektura stanowi obszerne źródło
wiedzy i już od najmłodszych lat poszerza nasze słownictwo dużo bardziej niż oglądanie
telewizji czy konwersacje z wykształconymi rozmówcami. Naukowcy dowiedli, że
obszerniejszy słownik pozwala z kolei lepiej wypadać nie tylko w czasie testu na czytanie
ze zrozumieniem, ale także w teście na inteligencję. W trosce o rozwój czytelnictwa
i właściwy rozwój uczniów Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie
autorskie z pisarką powieści dla dzieci i młodzieży - Beatą Ostrowicką.



Beata Ostrowicka od kilkunastu
lat pisze książki dla dzieci i mło-
dzieży. Debiutowała w 1995 roku
Niezwykłymi wakacjami. W tym
samym roku wyszedł Eliksir
przygód", a Tajemnica szkatułki
w 1997 roku.

Została wyróżniona wieloma
nominacjami do nagród i nagro-
dami, m.in.: otrzymała wyróżnie-
nie Stowarzyszenia Przyjaciół
Książki dla Młodych IbbY", II
Nagrodę Literacką w konkursie
"Książka Roku 2002" przyzna-
waną przez "Polską Sekcję Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia
Przyjaciół Książki dla Młodych,
IBBY", wyróżnienie Międzyna-
rodowej Sekcji IBBY w postaci
wpisu Świata do góry nogami
na Honorową Listę Andersena.

W 2005 Zła dziewczyna zo-

stała nominowana do konkursu
"Książka Roku 2005".

Lulaki, Pan Czekoladka
i przedszkole czyli ważne sprawy
małych ludzi zostały wpisane
na "Złotą Listę" książek poleca-
nych przez Fundację ABCXXI.

Świat do góry nogami znaj-
duje się na Liście Książek Do
Głośnego Czytania Dzieciom,
polecanej przez Fundację AB-
CXXI.

W 2006 Ale ja tak chcę! uzy-
skało nagrodę literacką za książ-
kę dla dzieci młodszych,
w konkursie "Książka Roku
2006". W tym samy roku książ-
ka Ale ja tak chcę! została uznana
w konkursie "Bestsellerek Roku
2006" za najlepszą książkę dla
młodego czytelnika.

K.W.
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BEATA OSTROWICKA  AUTORKA
POCZYTNYCH KSIĄŻEK DLA DZIECI

I MŁODZIEŻY

Beata Ostrowicka  polska pisarka, autorka powieści dla dzieci i młodzieży wielokrotnie
nominowana do nagród i laureatka prestiżowych nagród.
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Celem akcji jest zwrócenie
uwagi na konieczność korzysta-
nia przez dzieci z elementów od-
blaskowych i promowanie
wszelkich inicjatyw ograniczają-
cych zagrożenia w ruchu drogo-
wym. Wskazujemy tym samym,
że nie tylko uczymy, ale również
dbamy o bezpieczeństwo
uczniów, zwłaszcza w drodze
do i ze szkoły.

W okresie od września do
października będziemy realizo-
wać założenia akcji. Zaplanowa-
ne zostało wyposażenie
najmłodszych w elementy odbla-
skowe, ale również konkursy,
spotkania z policjantem
i inne działania promujące bez-
pieczeństwo.

Mamy nadzieję, że dzięki
inicjatywie dzieci będą bardziej
świadomymi i bezpiecznymi

użytkownikami ruchu drogowe-
go.

mgr Marta Olszówka

ODBLASKOWA SZKOŁA

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do konkursu „Odblaskowa szkoła”.

ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE!
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Kolorem, który nas obowiązywał
tego dnia, był pomarańczowy.
Wraz z panią Katarzyną Hurbol
o godz. 8:00 wyruszyliśmy z apa-
ratem fotograficznym do klas,
aby podziwiać i robić zdjęcia
wszystkim ubranym na pomarań-
czowo. Zaczęliśmy od najmłod-
szych, czyli zerówek. Dzieci
bardzo się cieszyły, kiedy weszli-
śmy do klasy i szybko ustawiły
się do wspólnej fotografii. I tak
kolejno chodziliśmy do wszyst-
kich klas, robiąc zdjęcia, wszę-
dzie roiło się od uczniów
ubranych na pomarańczowo.
Gdy zakończyliśmy robienie
zdjęć, przyszedł czas na wybór
zwycięskiego zespołu. Wybrali-
śmy najlepszą klasę spośród
wszystkich. Była to klasa 0a, któ-
rej wychowawczynią jest pani
Anna Haleńska. Dzieci zasłużyły
na wygraną, ponieważ wszystkie
były ubrane na pomarańczowo,
a ich klasa była pełna pomarań-
czowych balonów.
Zwycięzcom gratulujemy i za-
chęcamy do brania udziału w ko-
lejnych Kolorowych Dniach.

Jeszcze raz serdecz-
nie gratulujemy!

mgr Katarzyna Hurbol,
Przemysław Wronka, kl. IIb,
Paweł Bartunek, kl. IIb.

KOLOROWY DZIEŃ!!!

W dniu 26.09.2017r. we wtorek w naszej szkole obchodziliśmy Kolorowy Dzień.
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KRAKOWSKA NOC NAUKOWCÓW

W dniu 29.09.2017r. odby-
ła się szkolna wycieczka na Ma-
łopolską Noc Naukowców.
Wzięli w niej udział uczniowie
z klas II i III gimnazjum pod
opieką czterech nauczycielek
z naszej szkoły.

O godzinie 14:00 wyruszy-
liśmy do Krakowa. Na miejsce
przybyliśmy o godzinie 1 5:40.
Początkowo udaliśmy się do ga-
lerii handlowej "Zakopianka",
gdzie zjedliśmy posiłek w tamtej-
szych restauracjach.
Gdy nastała godzina 16:1 0 zebra-
liśmy się do wyjścia i pojechali-
śmy w stronę głównego celu
wycieczki. Całą grupą wysiedli-
śmy obok Muzeum Geologiczne-
go, gdzie po długich kolejkach
udało nam się zobaczyć działanie
mierników fal sejsmicznych
z dziedziny geografii. Później
przeszliśmy w stronę ciekawych
eksperymentów chemicznych
i dowiedzieliśmy się mnóstwa in-
teresujących rzeczy o pierwiast-

kach, związkach chemicznych
oraz mieliśmy okazję zobaczyć
tzw. "chemiczne ogrody". Jedną
z bardziej niezwykłych rzeczy
były kolorowe płomienie, po-
wstające dzięki jonom niektórych
metali, których specyficzną ce-
chą jest m.in. barwienie ognia.
Po ciekawych pokazach biolo-
giczno-chemicznych wybraliśmy
się do głównego pomieszczenia
w tym muzeum. Mogliśmy ujrzeć
przekrój meteorytów przez spe-
cjalistyczne mikroskopy, a także
zobaczyć niektóre odmiany w ca-
łości. Później poszliśmy w stronę
komór, gdzie umieszczone były
przeróżne próbki chemiczne. Ca-
łość utrzymywana była w ogrom-
nej czystości, gdyż do wnętrza
gablot nie mógł dostać się żaden
pył ani brud.
Następnie przeszliśmy do po-
mieszczenia, gdzie analizowane
były wszytkie próbki. Pani, która
oprowadzała nas po tym pokoju
przedstawiła nam zabytkową ma-

szynę, w której
niegdyś badano owe prób-
ki. Obecnie używane są
mniejsze i nowoczesne
modele.
Po obejściu muzeum
w sprawnym tempie udali-
śmy się do Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja na warsztaty ar-
tystyczno-społeczne. Pod-
czas wydarzenia
podzieliliśmy się na mniej-
sze grupy i przygotowywa-
liśmy plakaty na temat

danego problemu społecznego.
Wszyscy pracowali zgodnie
i sprawnie. Następnie każda gru-
pa prezentowała dany plakat,
a później odbyło się głosowanie.
Zadowoleni poszliśmy w stronę
przystanku, gdzie miał czekać na
nas autokar.

Około godziny 22:40 wy-
ruszyliśmy w drogę powrotną do
Zawoi.

Mateusz Marek, kl. IIa

To już tradycja naszej szkoły, że każdego roku we wrześniu wybieramy się na Małopolską
Noc Naukowców. To była niezwykła wyprawa do świata zadziwiających eksperymentów
i naukowych doświadczeń.

PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE
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KRAKOWSKA NOC NAUKOWCÓW

29.09.2017 r. (w piątek)
wybraliśmy się na Małopolską
Noc Naukowców do Krakowa.
Na miejscu zostaliśmy podzieleni
na dwie grupy: jedna poszła na
AGH, a moja grupa udała się na
pokazy i wykłady biologiczno-
chemiczne do Instytutu Nauk
Geologicznych Polskiej Akade-
mii Nauk i Ośrodka Badawczego
w Krakowie. Mogliśmy tam ob-
serwować różne doświadczenia
chemiczne, takie jak zegar che-
miczny, ogród chemiczny i spala-
nie pierwiastków chemicznych.
Potem poszliśmy oglądać wysta-
wę meteorytów. Następnie zwie-
dzaliśmy mikrooceanarium, gdzie
pan opowiadał o otwornicach,
próbkach wód oceanicznych. Na-
stępnie udaliśmy się do laborato-
rium czystej chemii, a tam pani
uświadomiła nam, że takich labo-
ratoriów jest tylko dziesięć na
świecie, a jedno z nich znajduje
się właśnie w Krakowie. Po wyj-
ściu z laboratorium czystej che-
mii poszliśmy na Akademię
Rolniczą w Krakowie. Tam mie-
liśmy zajęcia z kreatywnego my-
ślenia. Pan podzielił nas na 7
zespołów i każdy zespół rozwią-
zywał jeden problem. Musieli-
śmy zrobić burzę mózgów, potem
wybrać jedno najlepsze rozwiąza-
nie, zbudować prototyp tego jed-
nego pomysłu i przedstawić go
wszystkim.

Uczestnictwo w Małopol-
skiej Nocy Naukowców było bar-
dzo pouczające, można było
zdobyć interesującą wiedzę i do-
wiedzieć bardzo wielu cieka-
wych rzeczy.

Mateusz Skoczeń, kl. IIa

PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE
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FACE TO FACE Z PRZYRODĄ

Wędrując ścieżką edukacyjną
prowadzącą od Zawoi Czatoży
przez Rówieńki do Zawoi Mar-
kowej , uczniowie dowiedzieli się,
jak dawniej ludzie mieszkali i ży-
li w Zawoi oraz poznali wiele
ciekawych miejsc i atrakcji na-
szej wsi. Ścieżka daje możliwość
zapoznania się z elementami ar-
chitektonicznymi budownictwa
Babiogórców. Została ona na-
zwana imieniem popularyzatora
turystyki i oświaty w Zawoi,
Wawrzyńca Szkolnika. Na ko-
niec, po przejściu całej trasy, od-
było się wspólne ognisko.
Później zostały wręczone upo-
minki przez przedstawicieli
BgPN w postaci plakatów.

Joanna Kuś, kl. VIIb

PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE

Dnia 18 września 2017r. uczniowie klas V i VII wraz z wychowawcami uczestniczyli w zaję
ciach edukacyjnych "Z przyrodą face to face".
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I ZNÓW PODĄŻALIŚMY
ŚLADAMI JANA PAWŁA II...

Rajd Szlakiem ks. Kardynała Karola Wojtyły, który odbywa się na pamiatkę jego ostatniej
wędrówki przed wyborem na papieża i wyjazdem do Włoch, to pierwszy cel wrześniowych
wędrówek uczniów naszego gimnazjum. To czas, kiedy można oddać się kontemplacji
otaczającej przyrody i refleksji nad własnym życiem. Trudny, bo dwunastokilometrowy
szlak, nikogo nie odstrasza, a satysfakcja z jego pokonania jest ogromna.

PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE
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UCZUCIA A EMOCJE

Uczucie – to proces psy-
chiczny odzwierciedlający stosu-
nek człowieka do otoczenia, do
jego elementów i samego siebie.
Uczucie określa się jako pojęcie
względnie stałe oraz emocjonal-
nym ustosunkowaniem się czło-
wieka wobec pewnych
przedmiotów, osób czy sytuacji.

Emocja – to stan duszy,
umysłu i ciała, jest reakcją na
zdarzenia życiowe i na in-
nych ludzi. Emocja jest
szybką reakcją, określa się ją
jako rodzaj stanu psychicz-
nego.

Czym się różnią uczucia od
emocji?

Uczucia mogą być
złożone z wielu, doświad-
czeń, emocji, jednak gdy

mówimy o emocjach, to nie mo-
żemy używać określenia uczuć.
Emocje są krótkotrwałe i impul-
sywne, człowiek nie ma na nie
wpływu. Uczucia jednak mogą
się zmieniać pod wpływem emo-
cji. Każdy człowiek, czy chce,
czy nie chce, posiada i emocje,
i uczucia.

Jak ważne jest okazywanie
uczuć?

Jeżeli chodzi o emocje, tak
jak wspomniałam wcześniej , nie
zapanujemy nad nimi. Wiele
osób nie potrafi okazywać innym
swoich uczuć, nie pokazuje tego,
co przeżywa, co jest długotrwałe
i może też go męczyć. Pierw-
szym z powodów, żeby okazy-
wać sobie uczucia jest łatwiejsze
porozumiewanie się. Aby zbudo-
wać bliższą relację, opartą na za-
ufaniu i szczerości, trzeba mówić
o tym, co się czuje, jak się reagu-
je na taką czy inną sytuację.
Uczucia można okazać również
mówiąc, ile ta osoba dla nas zna-
czy, kim dla nas jest, a tak na-
prawdę w relacjach, przyjaźni
i miłości, to jedna z podstawo-
wych rzeczy, której nie powinno
zabraknąć.

Następnym powodem mo-
że być późniejsza samotność,
wrażenie opuszczenia. Gdy czło-
wiek odczuwa natrętny smutek,
złość lub przygnębienie i nie mó-
wi o tym nikomu, to uczucie się
powiększa, jest coraz bardziej
uciążliwie, wtedy ta osoba
jest coraz bardziej zadręczana
przez to uczucie. Trzecim
powodem okazywania uczuć
jest łatwiejsze radzenie sobie
z nimi. Gdy mówimy o swo-
ich uczuciach, później jest
nam łatwiej nad nimi pano-
wać. Uczucia rozwijają nas
w sferze psychicznej . Zaczy-
namy rozumieć samych sie-
bie.

Julia Pietrusa, kl. IIIa

PSYCHOLOGIAW PIGUŁCE
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SYMBOL DOSKONAŁOŚCI
ARCHITEKTURY GRECKIEJ

Co symbolizuje Parte
non?

Partenon jest symbolem
doskonałości architektury grec-
kiej w epoce Peryklesa. Dominu-
je nad Akropolem - „wysokim
miastem’’ - oraz pozostałymi
świątyniami i jest symbolem wła-
dzy ateńskiej .

Co znajdowało się we wnętrzu
tego Partenonu?

We wnętrzu Partenonu
umieszczone zostało gigantyczne
dzieło Fidiasza - posąg Ateny
wykonany ze złota i kości słonio-
wej .

Jak wyglądał Partenon, komu
jest poświęcony i kto go zbudo

wał?
Partenon to największa

świątynia na ateńskim Akropolu.

Świątynia poświęcona jest Atenie
Dziewicy - opiekunce Aten.
Wzniesiony został około 440 ro-
ku p.n.e. Powstał wobec planów
Iktinosa i Kallikratsa.

Jakie inne ważne świątynie
znajdują się w Grecji?
Bóstwom greckim wznie-

siono wiele świątyń. Wśród naj-

ważniejszych należy wymienić:
świątynie Ateny, Nike na ateń-
skim Akropolu, świątynię Zeusa
w Olimpii czy świątynię Ateny
w Delfach.

Czy w tzw. Wielkiej Grecji też
można znaleźć wspaniałe świą

tynie?
Wielka Grecja stanowiła połu-
dniową część Półwyspu Apeniń-
skiego skolonizowanego przez
Greków (Kampania, Kalabria,
Sycylia i część Apulii) tam rów-
nież wznoszą się wspaniałe świą-
tynie. Wśród najsłynniejszych
i dobrze zachowanych wymienić
należy: świątynie w Segeście na
Sycylii, świątynie Neptuna w Pa-
estum i liczne świątynie w Seli-
nuncie i w Agrygencie.

Jak zbudowana jest
świątynia Grecka?
Najważniejszą czę-

ścią świątyni greckiej jest
cella - zamknięte prosto-
kątne pomieszczenie
przeznaczone dla posągu
bóstwa, dla którego
wzniesiono świątynię.
Boki tych celli otaczała
kolumnada. Budowla jest
pokryta spadzistym da-
chem.

Piotr Pacyga, kl. VIa
Kamil Olszówka, kl. VIa

Budowle w starożytnej Grecji przetrwały wieki. Partenon  jeden z najważniejszych z nich
przetrwał do dzisiaj.
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Zapisywanie muzyki za
pomocą graficznych symboli sta-
ło się konieczne, ponieważ wcze-
śniej wszystkie melodie trzeba
było znać na pamięć. To z kolei
było dość kłopotliwe, bo ludzka
pamięć jest ulotna. Pierwsze za-
piski linii melodycznej pojawiły
się przed VIII wiekiem. Nazwano
je notacją neumatyczną. Wyko-
rzystywano ją do zapisu chorału
gregoriańskiego. Znaki te
umieszczano nad tekstem, nie
stosowano żadnej linii. Miały
kształt punktów i kresek, które
odzwierciedlały ruch rąk kierują-
cego śpiewem. Notacja ta obej-
mowała ponad 20 znaków, ale
miała wady. Nie określała bo-
wiem czasu trwania dźwięku ani
jego wysokości. Z tego właśnie
powodu nie można odtworzyć
utworów zapisanych tym sposo-
bem.

Pewne linie
Guido z Arezzo w XI wie-

ku po raz pierwszy zastosował
system linii. Tak powstała nota-
cja diastematyczna (czyli odle-
głościowa). Na początku była to
jedna linia, następnie dodano ko-
lejną, ostatecznie skończyło się
na czterech. Dzięki temu możli-
we było opisanie skoków melodii
o różnej odległości. To w tej no-
tacj i zaczęto stosować pierwo-
wzory dzisiejszych kluczy

wiolinowych. Jednak i ona miała
braki: nie można było za jej po-
mocą pokazać wartości rytmicz-
nych. W tamtym czasie rozwijała
się muzyka wielogłosowa, a to
zmuszało muzyków do dopraco-
wania metody zapisu melodii.
W ten sposób powstała notacja
menzuralna (miarowa). W pier-
wotnej wersj i używano w niej
dwóch wartości: długa (longa)
i krótka (brevis). Z czasem wpro-
wadzono nowe, które były odpo-
wiednikiem dzisiejszych nut
i pauz. Ważniejsze dla rozwoju
notacji okazało się jednak wyna-
lezienie druku. Pierwotne ozna-
czenia były zbyt trudne dla
drukarzy, dlatego też należało je
uprościć. W ten właśnie sposób
powstały ówczesne nuty.

Piotr Pacyga, kl. VIa
Kamil Olszówka, kl. VIa

Muzyka jest obecnie zapisywana na kartce za pomocą nut. Nie zawsze tak jednak było.
Oto historia pewnej kreski.

ZAGADKOWE LINIE
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CZAS NA MODĘ!

Ciepła bluza
Taka bluza jest nie tylko wygod-
na i praktyczna, ale może także
świetnie wyglądać. Bluzy spraw-
dzą się nie tylko na co dzień, ale
także na wycieczce szkolnej czy
wypadzie w góry. To prawdziwy
szkolny must have.

Trendy kurtka
Wrzesień, to miesiąc, kiedy robi
się chłodniej . Warto zaopatrzyć
się w coś cieplejszego. Jeans da-
lej nie wychodzi z mody, więc
dobrym wyborem będzie jeanso-
wa katana. Ostatnimi czasy popu-

larne stały się również kurtki
puchowe. Są
przede
wszystkim
ciepłe i prak-
tyczne.

Plecaki –
worki

Jeżeli znudziły
Ci się plecaki
czy torebki, to
wypróbuj coś
nowego –
ostatnio modne stały się tzw. ple-
caki – worki. Możesz wybrać te
jednolite i bardziej stonowane
lub też te bardziej kolorowe
i szalone. Ożywią one każda sty-
lizację i są bardzo pojemne.

Makijaż do szkoły
Makijaż do szkoły powinien być

przede wszystkim naturalny.
Zależy nam głównie na pod-
kreśleniu naszej urody. Jedy-
ne, czego tak naprawdę
potrzebujesz to dobra maska-
ra, korektor na niedoskonało-
ści i delikatna pomadka.
Lepiej nie używać ciężkich
podkładów, a zamiast nich
wybrać kosmetyki mineralne.
Wyrównają one koloryt cery,
nie obciążając jej . Dodatko-
wo są bardzo łatwe w aplika-
cj i.

Aleksandra Iciek,
Alicja Pająk, kl. IIa

Wakacje już za nami  czas rozpocząć nowy rok szkolny! Nadeszła pora, aby odłożyć
lekkie ubrania oraz skompletować garderobę na powrót do szkoły. Poniżej przedstawiamy
kilka propozycji, które sprawdzą się idealnie.
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KOLOROWE NALEŚNIKI

Chciałbym pokazać sposób, dzięki któremu
na waszych talerzach nie będzie nudno, klasycznie,
lecz KOLOROWO.

Wystarczy tylko jeden mały szczegół. Jeśli
chcecie otrzymać różowy kolor naleśnika, to do
masy naleśnikowej (przepis na dole) dodajcie 2/3
łyżeczki soku z buraka, kolor żółty – 0,5 łyżeczki
przyprawy curry/kurkumy lub kolor zielony –
troszkę zsiekanego wcześniej szpinaku. Póżniej
wystarczy tylko dobrze wszystko wymieszać i wy-
piec na 3 łyżkach oleju na patelni. ;-)

Twój nadzwyczajny, niespotykany i koloro-
wy naleśnik jest GOTOWY! ! !

UWAGA! Swojego naleśnika możesz ozdo-
bić owocową konfiturą, bitą śmietaną itp.

KOLOROWE NALEŚNIKI
Składniki:
1 jajko,
3/4 szklanki mąki,
1 szklanka mleka,
1 szklanka wody,
1 łyżeczka cukru,
szczypta soli.

PRZYGOTOWANIE MASY NALEŚNIKOWEJ
Wymieszaj ze sobą 1 jajko, ¾ szklanki mąki,
1 szklankę mleka, 1 szklankę wody. Dodaj łyżeczkę
cukru i szczyptę soli. Twoja masa naleśnikowa
jest gotowa!

Edwin Giertuga, kl. VI a

Naleśnik – to znane na całym świecie danie. Występuje ono w dwóch wersjach: na słod
ko i na słono. Jednak dziś zajmę się tą pierwszą wersją.
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"Obecność" (ang. "The
Conjuring") to horror wyreżyse-
rowany przez Jamesa
Wan'a (twórcy m.in. "Piły",
"Martwej Ciszy" oraz "Nazna-
czonego"), który swoją premierę
miał w 2013 roku. Opowiada on
historię małżeństwa Warrenów -
światowej klasy badaczy zjawisk
paranormalnych, którzy zostali
poproszeni o pomoc przez rodzi-
nę nawiedzaną przez potężnego
demona. Z biegem czasu ich
umiejętności zostaną wystawione
na próbę, a los rodziny Perronów
będzie wisiał na włosku.

Historia opowiedziana w fil-
mie nie jest zbyt oryginalna - ot,
duch, który nawiedza kolejną ro-
dzinę. Widzieliśmy takich obra-
zów setki, jednak to, co przyciąga
akurat do "Obecności" to sposób,
w jaki owa fabuła jest poprowa-
dzona. Film już od pierwszych
minut urzeka swoją najlepszą ce-
chą, czyli atmosferą. Reżyser do-
skonale wiedział, jakimi
sztuczkami utrzymać widza
w napięciu, nawet przed rozpo-
częciem się właściwej akcji. Od-
powiednio dawkuje zarówno
chwile czystej grozy, kiedy z za-
partym tchem obserwujemy akcję
na ekranie, jak i spokojniejsze
momenty, w których mimo

wszystko nadal odczuwamy swo-
jego rodzaju niepokój . Postacie
są wyraziste i charakterystyczne,
łatwo zapadają w pamięć i nie
mamy problemów z utożsamia-
niem się z nimi. Jest tak nie tylko
przez dobrze napisany scena-
riusz, ale również przez doskona-
łą grę aktorską. Pierwsze
skrzypce grają tutaj Lorraine i Ed
Warrenowie, w których role
wcielili się kolejno Vera Farmiga
i Patrick Wilson.
Na pochwałę w filmie zasługu-

je również oprawa audiowizual-
na. Świetnie się sprawdza
scenografia oraz zdjęcia. Oba te
elementy dodają produkcji pazu-
ra oraz nadają ton opowiadanej
historii. Dobrze z nimi współgra
również muzyka, którą zajął się
Joseph Bishara.
"Obecność" to horror, którego

nie mieliśmy od dawna. Wraca
do znanych nam wcześniej sche-
matów, prezentując je w zupełnie
nowoczesnej i ciekawej formie.
Jest to idealna propozycja dla
wszystkich fanów grozy.

Rafał Dolech, kl. IIIb

OBECNOŚĆ  FILM DLA FANÓW GROZY
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"Dziewczyna z pociągu"
to debiut Pauli Hawkins, który
szybko stał się światowym hitem.
W 2016 roku na podstawie po-
wieści powstał film pod tym sa-
mym tytułem z Emily Blunt
w roli głównej . Książkę tę prze-
czytał jeden z najpopularniej-
szych pisarzy thrillerów -
Stephen King, który na Twitterze
przyznał, że przez tę powieść nie
mógł spać. Wyobrażacie to so-
bie? Co, więc poruszyło Stephena
Kinga? Myślę, że przede wszyst-
kim fabuła trzymająca czytelnika
w ciągłym napięciu.

„Dziewczyna z pociągu” to
trzymająca w napięciu do ostat-
nich stron powieść o mrocznych

tajemnicach
ludzkiej natury
i niebezpieczeń-
stwach kryją-
cych się za
pozorami nor-
malnego życia.
Bohaterkami tej
książki są tak
naprawdę trzy
kobiety, których
losy splotły się
ze sobą za spra-
wą przypadku.
Rachel, Anna
i Megan żyją
w zupełnie in-
nych światach
i mają całkowi-
cie odmienne
charaktery. Ra-
chel to mająca
problemy z alko-
holem rozwód-
ka, której życie
powoli się roz-
sypuje. Anna,

obecna żona byłego męża Ra-
chel, jest z pozoru idealną matką
i gospodynią domową, ale pod
maską uśmiechu ukrywa paskud-
ny charakter. I Megan, piękna ko-
bieta sukcesu, która z kolei ma za
sobą bardzo mroczną przeszłość.
Każda z nich żyje pozorami
i stopniowo odkrywa przed nami
swoje prawdziwe oblicze. To do-
datkowo podkręca i tak już gęstą
od tajemnic i niedopowiedzeń at-
mosferę. Co więcej , występujące
w opozycji do siebie charaktery
bohaterek sprawiają, że czytelnik
ma bardzo mieszane uczucia i nie
może tak po prostu polubić jed-
nej , bo wiąże się to z niechęcią
do innej .

Każdego dnia Rachel pokonuje
pociągiem tę samą trasę, z przed-
mieścia do centrum Londynu.
W jednym punkcie skład zatrzy-
muje się na dłużej i kobieta ma
szansę obserwować okolicznych
mieszkańców. Jej szczególną
uwagę zwraca młoda para, która
wydaje się być wzorem prawdzi-
wej i wiecznej miłości. Nie mo-
gąc się pozbierać po rozwodzie,
Rachel wyobraża sobie codzien-
ne życie tej dwójki, coraz bar-
dziej ich idealizując. Pewnego
dnia jednak piękna wizja pryska
jak bańka mydlana, a Rachel mu-
si podjąć decyzję: czy przestać
być tylko dziewczyną z pociągu
i pomóc nieznajomym?
W powieści mamy do czynienia
z narracją pierwszoosobową,
prowadzoną z perspektywy tych
trzech bohaterek. Trzeba przy-
znać, że Hawkins świetnie odda-
je w ten sposób osobowość
postaci, a ich zachowanie i prze-
myślenia doskonale do nich pa-
sują. Owa naturalna narracja
tylko dodaje całości realizmu.

Lektura powieści Pauli
Hawkins wywołuje prawdziwe
dreszcze i rzeczywiście może
wywołać bezsenność nawet
u króla horroru. Mimo, że nie je-
stem fanką „mrocznych” książek
ta książka pozostanie na długo
w moim sercu.

Marta Pająk, kl. IIIa

DZIEWCZYNA Z POCIĄGU



Wyniki światowych uczo-
nych opublikowane właśnie
w "Nature Clinical Practice Ga-
stroenterology & Hepatology"
być może definitywnie zakończą
blisko 200-letnie dociekania na
temat przyczyn śmierci Napole-
ona.

- Nie ma wątpliwości -
francuski cesarz zmarł na za-
awansowanego raka żołądka,
a wiele wskazuje na to, że jego
pierwotną przyczyną było zaka-
żenie bakterią Helicobacter pylo-
ri - twierdzi dr Robert Genta
z University of Texas (USA),
szef zespołu badawczego.

Śmierć
Napoleon zmarł 5 maja

1821 r. na Wyspie Świętej Hele-
ny. Autopsja wskazała wpraw-
dzie na raka żołądka jako
przyczynę zgonu, ale w 1961 r.
podważono tę hipotezę. Badanie

kosmyka włosów cesarza wyka-
zało wysoki poziom arszeniku,
a to wskazywało na to, że Napo-
leon mógł zostać otruty. By roz-
strzygnąć tę kwestię, Genta wraz
ze współpracownikami przeanali-
zował jeszcze raz wyniki sekcji
zwłok, pamiętniki lekarzy, którzy
zajmowali się Napoleonem na
wyspie i historie chorób człon-
ków cesarskiej rodziny. Na ko-
niec porównał to wszystko ze
współczesną wiedzą na temat ra-
ka żołądka. Wynik sekcji, a także
zapiski lekarzy wykluczają jego
zdaniem całkowicie hipotezę za-
trucia arszenikiem. Wiele danych
przemawia natomiast za starą te-
zą o raku żołądka.

Sekcja zwłok imperatora
Cesarz w ciągu ostatnich

sześciu miesięcy życia gwałtow-
nie schudł. Sekcja wykazała po-
nadto dwie wielkie wrzodziejące

rany w żołądku i - co najważniej-
sze - guz wielkości ok. 1 0 cm.
Bezpośrednią przyczyną śmierci
był krwotok - żołądek Napoleona
wypełniała skrzepnięta krew
w postaci czarnych kulek przy-
pominających ziarenka kawy.
Naukowcy porównali dawne opi-
sy ze współczesnymi obrazami
50 przypadków łagodnego wrzo-
du i 50 przypadków groźnego ra-
ka żołądka. Ocenili stadium
choroby cesarza na IIIA (w czte-
rostopniowej skali). A to ozna-
cza, że nawet gdyby Napoleon
został uwolniony bądź uciekł
z wygnania i tak nie odegrałby
już większej roli w dziejach Eu-
ropy. Jego dni były bowiem poli-
czone. Również i dziś zaledwie
20 proc. chorych w tak zaawan-
sowanym stadium raka żołądka
przeżywa mimo wysiłków chi-
rurgów i onkologów pięć lat.

Piotr Pacyga, kl. VIa

24 JEDYNKA 1/09/2017CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE

NIEWYJAŚNIONA ŚMIERĆ…

Wielu historyków snuje domysły, że gdyby Napoleon uciekł z Wyspy Świętej Heleny to
mógłby odwrócić bieg historii. Amerykańscy naukowcy sprawdzili, czy taka hipoteza by
łaby możliwa.
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Oto kilka z nich:
1 . Czas płynie wolniej

w pobliżu obiektów o bardzo du-
żej masie (np. planety, gwiazdy
itp.)
Więc:
Czy ktoś, kto żyłby na stacji
kosmicznej, mógłby powie
dzieć, że żyje w przyszłości?

2. Powiedzmy, że dwóch astro-
nautów jest w kosmosie w pobli-
żu czarnej dziury. Jeden z nich
został złapany w jej pole grawita-
cyjne i zostaje wciągany do jej
środka. Drugi astronauta zauwa-
ża, że jego kolega zaczyna poru-
szać się coraz wolniej , aż
w końcu zamiera w bezruchu.
Z jego perspektywy, kolega ni
gdy nie wpadnie do środka tej
że czarnej dziury.

3. Dlaczego nocą niebo jest
ciemne, skoro nieważne gdzie
spojrzę, będę patrzył na jakąś
gwiazdę? Od razu zaznaczę, że

światło z innych gwiazd się nie
rozprasza, ponieważ do tego po-
trzebna jest materia, a jak wiemy,
w kosmosie jest próżnia. . .

4. Gdyby jakaś obca cywilizacja
obserwowała naszą planetę, wi-
działaby jaskiniowców lub nawet
dinozaury, ponieważ to, co widzi-
my jest światłem odbitym od in-
nych obiektów.

5. Gdyby coś poruszało się szyb-
ciej od światła, nie bylibyśmy
w stanie tego zauważyć.

6. Załóżmy, że masz brata bliź-
niaka. Ty mieszkasz na Ziemi,
natomiast twój brat na stacj i ko-
smicznej w pobliżu czarnej dziu-
ry. Spotykacie się po kilku latach.
Okazałoby się, że jesteś starszy
od twojego brata bliźniaka.

7. Tunele czasoprzestrzenne nie
są do końca fikcją. Zostały one
opisane przez Einsteina (Most
Einsteina-Rosena). Problem pole-
ga jednak na tym, że taki tunel
wymagałby gigantycznych ilości

energii do jego otwarcia i utrzy-
mania. Nawet wszystkie elek-
trownie na świecie nie byłyby
w stanie wytworzyć jednej trylio-
nowej wymaganej energii!

8. Z fizycznego punktu widze-
nia, nie da się wytłumaczyć, dla
czego pamiętamy przeszłość,
ale nie przyszłość.

9. Wszechświat się rozszerza.
Skoro się rozszerza, to musi się
rozszerzać w czymś. Więc
w czym?

10. Jeśli wszechświat powstał
w wyniku Wielkiego Wybuchu,
to co wybuchło, dlaczego wybu
chło i skąd się wzięło?

12.W fizyce używa się dwóch
teorii: Teorii grawitacji do okre-
ślania zjawisk między dużymi
obiektami (planety, gwiazdy itd.)
oraz Teorii kwantów do określa-
nia zjawisk na poziomie atomo-
wym. Według teorii kwantów,
jeżeli czekałbyś wystarczająco
długo, mógłbyś teleportować się
na inną planetę i spotkać jedno-
rożca posługującego się biegle
rosyjskim. :))

mgr Elżbieta Iciek

PARADOKSY W FIZYCE

Większość uczniów fizykę kojarzy raczej z niezrozumiałymi wzorami, Einsteinem
i poprawianiem dziesiątek sprawdzianów. Okazuje się jednak, że w fizyce i astronomii
istnieje wiele niezwykle ciekawych paradoksów, które zainteresują nawet największego
wroga tej dziedziny.
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Dnia 27.09.2017r odbyły
się gminne eliminacje w biegach
sztafetowych na stadionie KS
Watra Zawoja z fantastycznym
wynikiem dziewcząt z gimna-
zjum i 7 klasy. Po zaciekłej ry-
walizacji drużyny zajęły
następujące miejsca:
Podstawówka dziewczęta:
1 miejsce - ZS nr 1 w Skawicy
2 miejsce - ZS nr 2 w Zawoi
Wilcznej

3 miejsce - ZS nr 1 w Zawoi
Centrum
Podstawówka chłopcy:
1 miejsce - ZS nr 1 w Skawicy
2 miejsce - ZS nr 1 w Zawoi
Centrum
3 miejsce -ZS nr 2 w Zawoi
Wilcznej
Gimnazjum i 7 kl dziewczęta:
1 miejsce - ZS nr 1 w Zawoi
Centrum
2 miejsce - ZS nr 1 w Skawicy

3 miejsce - ZS nr 2 w Zawoi
Wilcznej
Gimnazjum i 7 kl chłopcy:
1 miejsce - ZS nr 1 w Skawicy
2 miejsce - ZS nr 1 w Zawoi
Centrum
3 miejsce - ZS nr 2 w Zawoi
Wilcznej
Wszystkim drużynom gratuluje-
my!

Eliza Ciepły, VIIa

GMINNE BIEGI SZTAFETOWE

DWUKROTNIE STANĄŁ NA PODIUM

AWANS W KOLARSTWIE GÓRSKIM MTB

19 września odbyły się
pierwsze w tym roku zawody
pływackie na basenie w Suchej
Beskidzkiej . Zawodnicy ry-
walizowali na dystansie 50 m.
Reprezentantami naszej szkoły
byli: Karolina Czaja z klasy VIIb
oraz Bartosz Zawojski z klasy
Va. Karolina uplasowała się na 4.
miejscu w stylu klasycznym, na-
tomiast Bartosz dwukrotnie sta-
nął na najwyższym stopniu
podium, wygrywając w dwóch
konkurencjach: stylu dowolnym
i motylkowym.

Gratulujemy sukce-
sów!

Eliza Ciepły, kl.VIIa

Liczna grupa zawodników
z naszej szkoły w kolarstwie gór-
skim MTB uzyskała awans do
zawodów wojewódzkich.

Na wyróżnienie zasłużyli:
Gabriela Kolobius, Patrycja Kuś,
Patrycja Krawczyk, Franek Spyr-
ka, Patryk Lis, Szczepan Kudzia-
Sas, Błażej Kudzia-Sas :)

Gratulujemy i życzymy
sukcesów w dalszych
zmaganiach.

Eliza Ciepły, kl.
VIIa
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TYSIĄC POWODÓW BY CZYTAĆ – AKCJA
EMPIKU DLA BIBLIOTEK

Z pewnością każdy ma
swój powód, by czytać. Jedni ro-
bią to dla przyjemności, inni – by
zdobyć wiedzę, jeszcze inni
z obowiązku. A teraz jest dodat-
kowo „Tysiąc powodów by czy-
tać”. 4 września po raz drugi
ruszyła akcja Empiku, mająca na
celu wciąganie najmłodszych
w fascynujący świat literatury.
Do 27 września organizatorzy
czekają na zgłoszenia bibliotek
ze wszystkich publicznych i spo-
łecznych szkół podstawowych
z całej Polski. Jest o co walczyć,
bo 10 placówek, wyłonionych
w głosowaniu internetowym,
otrzyma po 1000 książek od Em-
piku!

Empik wspiera szkoły w zapeł-
nianiu bibliotecznych półek naj-
bardziej rozchwytywanymi
pozycjami, dlatego już po raz
drugi organizuje akcję i konkurs
pod hasłem „Tysiąc powodów by
czytać”, dzięki któremu aż dzie-

sięć podstawówek będzie mogło
spełnić czytelnicze marzenia
uczniów.
ZADANIE KONKURSOWE
Zadanie konkursowe dostarczy
uczniom nie lada frajdy. Polega
ono na zrobieniu zdjęcia, na któ-
rym dzieci zaaranżują scenkę,
która będzie stanowić okładkę
dowolnie wybranej książki. Dołą-
czą do niego tekst uzasadniający
wybór danej książki oraz opis
przygotowań do realizacji sesj i
zdjęciowej .
GŁOSOWANIE
Zwycięzców w konkursie „Ty-
siąc powodów by czytać” wybio-
rą internauci w głosowaniu.
NAGRODY
Nagrody zostaną przyznane 10
bibliotekom w dwóch katego-
riach. Ciężarówka wypakowana
tysiącem książek pojedzie do
każdej z pięciu zwycięskich szkół
w kategorii do stu uczniów i do
każdej z pięciu szkół-laureatek,
w których uczy się więcej niż set-

ka dzieci. Dodatkowo 500 pierw-
szych podstawówek, które
zgłoszą się do akcji, otrzyma fo-
toksiażkę ufundowaną przez Em-
pikfoto.
WYBÓR KSIĄŻEK
Ponieważ biblioteki szkolne to
często pierwsze i jedyne miejsca
kontaktu dzieci z książkami, Em-
pik chce, by szkoły same decy-
dowały, które tytuły z oferty
sklepu wybiorą do bibliotecznych
zbiorów.
Akcję „Tysiąc powodów by czy-
tać” wspierają uczestnicy progra-
mu Mój Empik. Każda transakcja
dokonana przy użyciu karty sta-
nowi cegiełkę wspierającą roz-
wój czytelnictwa wśród dzieci
i przyczynia się do odkrywania
przez nie niezwykłego świata li-
teratury.

mgr Anna Maśnica
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KONKURS EMPIKU
W naszej szkole są uczennice i uczniowie, na których zawsze można liczyć!

Są to m.in. Magdalena Piergies, Aneta Kudzia, Beata Radwan, Karolina Szarlej,
Wojciech Surmiak, Maja SobczakRzewnicka, Mateusz Dyrcz, Paweł Szafraniec,
Rafał Dolech, Marta Pająk, Alicja Pająk, Aleksandra Iciek i Julia Pietrusa.

Wystarczy hasło, by pojawił się odzew. Nie inaczej było i tym razem. Hasło
brzmiało:
"Potrzebujemy na jutro projektów okładek książek, krótkiego uzasadnienia wyboru
pozycji oraz relacji z pracy nad projektem". Odzew był spontaniczny, a jego efekty
możecie podziwiać na tej i kolejnej stronie. Bardzo dziękujemy zespołom za zaan
gażowanie, kreatywność i niezawodność. Teraz liczymy na wsparcie innych
uczniów w głosowaniu internetowym!
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-WARTO GŁOSOWAĆ!
I TY MOŻESZ ZOSTAĆ DARCZYŃCĄ I PRZYCZYNIĆ SIĘ

DO POWIĘKSZENIA SZKOLNEGO KSIĘGOZBIORU!

NAMÓW DO GŁOSOWANIA RODZINĘ, PRZYJACIÓŁ,
ZNAJOMYCH I SĄSIADÓW!

GŁOSUJ CODZIENNIE DO DNIA 22 PAŹDZIERNIKA
NAOKŁADKĘ KSIĄŻKI „GWIAZD NASZYCH WINA”

AUTORSTWA JOHNAGREENA,
KTÓRĄ ZAPROJEKTOWALI UCZNIOWIE KLASY IIIB GIMNAZJUM

W ZAWOI CENTRUM.

ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO ODWIEDZANIA STRONY KONKURSU
[HTTP://WWW.EMPIK.COM/BIBLIOTEKI/ZAGLOSUJ],

BY POMÓC SZKOLE ZNALEŹĆ SIĘ WŚRÓD DZIESIĘCIU NAJLEPSZYCH
W POLSCE.

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI MA SZANSE POWIĘKSZYĆ SIĘ O TYSIĄC
NOWYCH TYTUŁÓW.

NAPRAWDĘ WARTO GŁOSOWAĆ!

WARTO POMAGAĆ!



Jechali w ciszy. Zapadał
zmrok, a drzewa kołysały się deli-
katnie.
- To niesprawiedliwe! - przerwała
spokój Katarina. Cristian prze-
wrócił oczami.
- Chcesz żyć na utrzymaniu ro-
dziców?
- Ale nie chcę mieszkać z tobą! -
lamentowała.
- A myślisz, że ja chcę?
- Nie dość, że muszę mieszkać
w jakimś starym, opuszczonym
domu na odludziu, to na dodatek
z moim ''ukochanym'' starszym
braciszkiem.
- Skończ już.. . - powiedział i za-
padła cisza. Gdy dojechali na
miejsce, oboje zamarli. Zobaczyli
wielki, drewniany dom.
W oknach wisiały porwane zasło-
ny, a na drzwiach widniał wydra-
pany napis: ''WITAMY
W FORTECY JAMESA! ''.
- To na pewno tutaj? - zapytał
Cristian.
- Ty prowadziłeś - oznajmiła obo-
jętnie, z trudem otwierając drzwi
budynku.
- O rany! To wygląda jak z horro-
ru! - krzyknęła, wchodząc do
środka.
- Mogli chociaż zrobić remont. . . -
powiedział, przyglądając się wnę-
trzu. Ostrożnie zaczęli oglądać
meble kuchenne. Po krótkiej
chwili usłyszeli muzykę w stylu
heavy metal. Zdziwieni z paniką
zaczęli się rozglądać. Nim posta-
nowili uciec, półprzeźroczysty
młody mężczyzna przeniknął
przez ścianę i wskoczył na stół
kuchenny.
- CO DO...?! - krzyknął Cristian.
Dziwny mężczyzna zaczął tań-
czyć do rytmu. Tę nadzwyczajną
scenę przerwała trzynastoletnia,

również półprzeźroczysta, dziew-
czyna. Przeszła przez drzwi,
a w rękach trzymała prześwitują-
cą puszkę coli. Uważnie przyjrza-
ła się ludziom.
- Ej ! James! Mamy gości. . . - po-
wiedziała, wypijając łyk napoju.
- Gości? - zdezorientowany Ja-
mes rozejrzał się dookoła. Jego
chłodny wzrok zatrzymał się na
przerażonej Katarinie.
- Uuuu.. . A cóż to za piękna nie-
wiasta? - zapytał z filuternym
uśmiechem. Bezwładnie opadł na
podłogę i podszedł do niej . Mu-
zyka ucichła, a chłopak ucałował
dłoń Kat (skrót od Katarina).
- Ja jestem James McCarlie. Je-
stem duchem. - ukłonił się. Żywi
ludzie zaczęli piszczeć i krzyczeć.
Dziewczynka przewróciła ocza-
mi.
- To się nazywa podryw - powie-
działa i znów wypiła łyk coli.
- Co tu się dzieje?! - Katarina od-
skoczyła. Duch zrobił smutną mi-
nę.
- Czuję się odtrącony - westchnął.
Trzynastolatka zgniotła pustą
puszkę i wyrzuciła ją do kosza.
- Jestem Gabi. Mieszkamy tu
około 137 lat. . . Ej , gdzie jest Ja-
mes?
- Cris wiejemy! - spojrzała na
brata i wybiegli na zewnątrz. Na
środku placu stał uśmiechnięty
duch.
- Gdzie nasz samochód? - zapyta-
ła kobieta.
- Zaparkowałem go tam - powie-
dział, wskazując na drzewo, pod
którym leżał roztrzaskany pojazd.
- Moje auto! - załamał się Cris
i szybko podbiegł do maszyny.
- No to musicie tutaj zostać - za-
śmiało się dziecko. Katarina spoj-
rzała na nią.

- Czy ty aby nie jesteś za młoda,
żeby być martwą?

* * *
Wszyscy siedzieli przy wygaszo-
nym kominku. James i Gabi mieli
sporą rodzinę: James, Gabi i jej
dwie siostry bliźniaczki: Iva
i Blair, Babunia, Coli, Alan, Ki-
lian i ich zwierzę, czyli ''Biedny,
mały, martwy kot''. Cris wziął
głeboki wdech.
- Czyli. . .wy 137 lat temu przy-
garnęliście Jamesa, który przy-
padkiem spalił was i wasz dom,
więc wszyscy umarliście i sobie
teraz tutaj mieszkacie jak normal-
ni ludzie. Macie internet i prąd
oraz jedzenie, mimo że nie musi-
cie jeść. I to my musimy znaleźć
ten staroć w ciągu trzech dni, bo
inaczej zginiemy i będziemy jed-
ną, wielką, rodziną?
- Tak! - odpowiedzieli wszyscy
jednocześnie.
- No pięknie. . . Już wiem, dlacze-
go dostaliśmy ten dom za darmo -
stwierdziła Katarina.
cdn.

Patrycja Pena, kl. VIIa
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DOM W SPADKU



Interes, władza, maszyna  te rzeczy nie widzą człowieka,
potrzebują tylko masy.

Maria Dąbrowska

Myśli miesiąca:

10 PRZYKAZAŃ DLA
WIELBICIELI TALENTU
HENRYKA SIENKIEWI
CZA

W dniu jubileuszu dwudziesto-
pięciolecia pracy Henrykowi
Sienkiewiczowi wręczono żarto-
bliwie przykazania, które ułożyli
dla pisarza przyjaciele.

„Oto dziesięcioro przykazań
Sienkiewiczowskich, danych na-
rodowi na raucie jubileuszowym
dn. 22 r. 1 900. Jam jest Henryk
Sienkiewicz. Wielka Wielkość
Twoja, którym Cię wywiódł na
pole sławy wszechświatowej .

1 . Nie będziesz miał Mickiewi-
cza, Słowackiego, Krasińskiego
i innych nade mnie.

2. Nie będziesz używał wielkiego
Imienia Mego nadaremno.

3. Pamiętaj , abyś Dzień Jubile-
uszu Mego świecił.

4. Czcij Skrzetuskiego, Zagłobę,

Wołodyjowskiego i Baśkę Jego,
a mnie nade wszystko, bom nie-
porównany jest.

5. Nie śmiej używać na utworach
moich.

6. Nie używaj dzieł moich na
podpałkę.

7. Nie popularyzuj dzieł Moich
bez dodatkowej opłaty na ręce
moje.

8. Nie fałszuj myśli mojej , gdyż
lojalność jej murem stoi.

9. Nie pożądaj żony Skrzetuskie-
go, albowiem Kniaziówną jest.

1 0. Ani Oblęgorka, ani pióra bry-
lantowego, ani zaprzęgów, ani
jarzma na woły nie będziesz po-
żądał, ani pragnął, gdyż narodo-
wym darem jest!
Będziesz miłował każdego litera-
ta w miarę możności i chęci oso-
bistej , a mnie bez żadnych
zastrzeżeń.”

ŚWIĘCI W KRZYŻAKACH
Dwadzieścioro pięcioro

świętych wymienia H. Sienkie-
wicz na kartach powieści „Krzy-
żacy”. Postaci te stanowiły dla
ówczesnych rycerzy i dam wzory
do naśladowania, były źródłem
nadziei i dodawały otuchy
w trudnych chwilach.

Lista świętych wymienio-
nych w „Krzyżakach”: Anna
(babcia Jezusa Chrystusa),
Agnieszka (Rzymianka), Bene-
dykt z Nersj i, Benedykt z Aniane,
Bonifacy, Brygida Szwedzka,
Dionizy, Florian, Jadwiga Ande-
gaweńska (królowa Polski), Ja-
kub z Composteli, Jan z Tolomei,
Jan (którego „poganie chcieli
usmażyć" niezidentyfikowany
przez edusens.pl), Jerzy (patron
rycerzy), Liboriusz, Kosma i Da-
mian, Maria Magdalena, Maurus,
Michał (Sienkiewicz nazywa go
świętym, ale chodzi o błogosła-
wionego zakonnika z Sandomie-
rza), Mikołaj , Piotr (Apostoł,
biskup Rzymu), Ptolomeusz, Sta-
nisław ze Szczepanowa, Waw-
rzyniec, Wojciech.

KAWAŁ ŻARTU
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